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  نوع ماده  سال  ناشر  پديدآورنده  عنوان  رديف

 CD  2017  شركت پرند   KINGمجموعه نرم افزارهاي    )1

تعيين ضرايب افت رطوبتي برنج در محل هاي ذخيره سازي در    )2

  استان فارس 

سه تحقيقات فني و مهندسي موس  ندا مفتون آزاد

  كشاورزي 

گزارش   1396

 نهائي

حسين دهقاني  ارزيابي فني سيستم آبياري باراني كالسيك ثابت در مزارع    )3

  سانيج

موسسه تحقيقات فني و مهندسي 

  كشاورزي

گزارش   1396

 نهائي

توليد كنسرو زيتون رژيمي با استفاده از نمك هاي كلريد سديم    )4

  پتاسيم و كلسيم  –

موسسه تحقيقات فني و مهندسي   غ شواخي فرو

  كشاورزي

��ارش   1396
 �	
�� 

بررسي تاثيرشرايط انبارداري برخواص كمي و كيفي دو رقم پياز    )5

  در استان هرمزگان 

موسسه تحقيقات فني و مهندسي   ايران محمد پور

  كشاورزي

��ارش   1396
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كمي و  بر خصوصيات) پيش پز كردن ( بررسي اثر پاربويلينگ    )6

  كيفي سه رقم برنج در استان خوزستان 

موسسه تحقيقات فني و مهندسي   ليال بهبهاني 

  كشاورزي

��ارش   1396
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مطالعه ( ارزيابي فني سيستم آبياري قطره اي باغات پسته    )7

  )منطقه مه و الت : موردي 

موسسه تحقيقات فني و مهندسي   محمد كريمي 

  كشاورزي

1396   �	
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بررسي وضعيت آبخوان و تخصيص آب شرب و كشاورزي    )8

منطقه رزك شهرستان جهرم و تعيين حريم كمي و كيفي 

 GISمنابع تامين استفاده از 

موسسه تحقيقات فني و مهندسي   بهروز ابول پور

  كشاورزي

1396  �	
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بررسي تاثير زمان برداشت روي خصوصيات فيزيكي و بيو    )9

  شيميائي و انبار ماني محصول پرتقال استان گلستان  

موسسه تحقيقات فني و مهندسي   عليرضا قدس ولي 

  كشاورزي

1396  �	
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ارزيابي روش آبياري قطره اي زير سطحي و تعيين شاخص هاي    )10

   طراحي ، اجرا و مديريت سيستم در كشور

حسين دهقاني 

  سانيج

موسسه تحقيقات فني و مهندسي 

  كشاورزي

1396  �	
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بررسي تاثير كلريد سديم، اسيد استيك و ا نجماد بررساندن    )11

  مصنوعي ميوه خرماي شاهاني 

موسسه تحقيقات فني و مهندسي   مريم شاه اميريان 

  كشاورزي

1396  �	
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ه اي مكانيكي آبخيزداري مطالعه بررسي عملكرد عمليات ساز   )12

 در ترسيب كربن به منظور اصالح تغييرات اقليمي 

  ��ارش ��
	�  1395  |پژو هشكده حفاظت خاك و آبخيزداري   علي اكبر داودي راد
  

مطالعه اثر بخشي عمليات بيو مكانيكي آبخيزداري در ترسيب    )13

 كربن به منظور اصالح تغييرات اقليمي 

  ��ارش ��
	�  1395  حفاظت خاك و آبخيزداريپژو هشكده   مهران لشني زند

 ����  1395  كامليا ميراسكندري  كامليا ميراسكندري   روشهاي نوين آبياري    )14

    38سال  451 - 450ماهنامه كشاورز شماره    )15

مهندس فريدون گل 

  افرا

  

  موسسه انتشارات گل افرا

1396  
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مهندس فريدون گل   304ماهنامه گل چين  شماره    )16

  افرا

 ����  1396  سسه انتشارات گل افرامو

 ����  1396    دكتر عادل جليلي   نشريه طبيعت ايران    )17



مهندس مهدي   دنياي كشاورزي    )18

  مسعودي 

نشريه علمي آموزشي و خبري در زمينه 

  كشاورزي 

1396  ���� 

19(            

20(          

21(             

22(            

 


